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اإلسالموية واحلداثة

  اخلطاب املتغري يف إيران.. ية واحلداثةاإلسالمو: الكتاب-

  فرهنك رجائي: املؤلف-

  ٤٠٠: عدد الصفحات-

  اإلمارات، مركز اإلمارات للدراسات السياسية واإلستراتيجية: الناشر-

  ٢٠١١األوىل : الطبعة-

شرين يونس/عرض

ي منهج ، من حيث هحكاية احلركة اإلسالمية يف إيرانيأيت كتاب اإلسالموية واحلداثة لريوي 

الذي امتد قرنا من الزمن وانتهى  بديال عن برنامج التحديثفكري وعملي انطلق ابتداء بوصفه 

  .بفشله

، خلق فرصا للتالقح املتبادل، ولكن اإلسالم واملعاصرةويرى الكاتب أن التفاعل القائم بني 

  .حتللهما إىل تيارين أيديولوجيني أشعل فتيل معركة صفرية احملصلة

ما األسباب اليت أتاحت لقادة وحياول املؤلف االسترشاد مبجموعتني من األسئلة األساسية، أوالمها 

يف وقت كانت فيه  يد السلطة،احلركة ذات التوجهات الدينية اإلسالمية وأنصارها اإلمساك مبقال

شاركت يف خلع الساللة البهلوية عن القوى االجتماعية التقليدية واحلديثة، على حد سواء، قد 

  العرش؟
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، أهو قابل للنمو والبقاء أم أنه ما حمتوى نظام احلكم البديل الذي يقترحون إقامتهأما ثانيتهما فهي 

خيية تستهدف استعادة نظام احلكم اإلسالمي مفارقة تاركما يصفه البعض عملية تنطوي على 

  التقليدي؟

قسم املؤلف أبناء احلركة اإلسالمية اليت ظهرت كفعل مضاد ملشروع احلداثة وعلمانيته ذات 

، تعاقبت على أربعة أجيال متعاقبةالطابع اإلقصائي، الذي بدأ تطبيقه بإيران يف احلقبة البهلوية، إىل 

، حسب ما أفرزته الظروف احمللية واإلقليمية والراديكالية واالستعادة تيارات اإلحياء والثورةتبين 

  .وأيضا الدولية

  سياسات اإلحياء.. اجليل األول

لية والدولية، اليت أدت إىل ظهور اجليل األول من ذوي عدد املؤلف الكثري من الظروف احمل

اعتماد احلقبة البهلوية على اجليش والقوى اخلارجية، كانت بريطانيا يف االجتاهات اإلسالمية، منها 

  .عهد رضا شاه والواليات املتحدة األمريكية يف عهد ابنه

، حيث وقفت ران وتشويشهادور األب واالبن يف عرقلة عملية التحديث يف إيباإلضافة إىل 

، مشددة على منهج السلطة بدال من وليس التحديثإىل جانب التغريب واحلداثةالسلطة اجلديدة 

، ومتت مراقبة وسائل اإلعالم، وحظر تشكيل ففرضت األحكام العرفيةاالنعتاق واحلرية، 

  .اجلمعيات واملنظمات، وديد كل من خيالف األوامر بأقسى العقاب

دات فعل اإليرانيني من ذوي التوجهات اإلسالمية على هذه التحديات السياسية ومتخضت ر

والدة أول أجيال احلركة اإلسالمية، ، عن بروز للفكر املاركسي واليساريوالفكرية، خاصة مع 

  .الذي اختذ موقفا دفاعيا باهتمامه بالعناصر الدينية للعقيدة اإلسالمية، بعيدا عن جمال السياسة

احلركة أناسا ومجاعات خمتلفة امليول واملذاهب، غري أن الكاتب يويل اهتماما وضمت هذه 

، األول يتمثل يف استجابة األصوات بإسالم قم، وإسالم طهرانبتجمعني هامني، مسامها الكاتب 

  .ة حمافظةربواتسم حديثها بناملتمركزة يف قم، انطالقا من داخل مؤسساا التقليدية، 
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وأبرزها معاهد التعليم العايل اجلديدة ، بيئة املؤسسات العصريةن داخل بينما انطلق اآلخر م

حيث بدا أعضاء هذا املركز أكثر استعدادا للتكيف وفقا للضرورات  وبالتحديد جامعة طهران،

، وشعروا بأن عليهم ضمان تقبل اجليل ينادون بإحياء اإلسالم من جديدالعصر الراهنة، فصاروا 

  .أة داخل اجلامعات اجلديدةاإليراين احلديث النش

، واملقاربة الالسياسية اليت تبناها، والدوغمائية اليت للنهج التربيري الذي اتبعه هذا اجليلونظرا 

، وإثبات صحة التعاليم موقف الدفاع عن النفساتسمت ا مواقفه، مل يكن أمام أبنائه غري اختاذ 

وتقدمي املواعظ والوصايا ألولئك احلداثة، واملبادئ اإلسالمية، وصالحيتها للوقوف بوجه حتدي 

  .الذين انضموا إىل صفوفهم

  سياسات الثورة.. اجليل الثاين

ربوز ما يسميه الكاتب باجليل الثاين على يرى الكاتب أن مثة أحداثا داخلية وخارجية هيأت ل

ما  اإلسالميني الناشطنياكتسب أبناؤه من مضمار تطور اخلطاب اإلسالمي يف إيران، والذي 

يكفي من االقتناع والثقة للتفكري يف إحالل خططهم ومشروعام حمل خطط ومشروعات 

  .مجاعات التحديث

عرض إيران لتصدع مزدوج على املستويني تفعلى نطاق البيئة الداخلية، يشري الكاتب إىل 

، أما التصدع اآلخر كان النجاح حليف احلداثة، على املستوى األول السياسي واالجتماعي

، فأصبح السلوك األبرز جمموعة جديدة فاسدة من اإليرانيني هي اليت تولت السلطةفتمثل يف أن 

  .باحتقار كل ما هو إيراينألجهزة الدولة يتميز 

وحتوله إىل اقتصاد ريعي باالعتماد على  ايار البىن االجتماعية واالقتصاد اإليراينإىل  هذا إضافة

سعوا خللق جمتمع من جيل عوائد النفط، وسيطرة حفنة من رجال األعمال الفاسدين، الذي 

، وعنوا باسترياد السلع االستهالكية، ناهيك عن ارتكاز الدولة على دعاميت اجليش البيبسي

  .جنبيةوالقوى األ

وإعالؤه لقيم حقوق اإلنسان، وما أدت إليه  جاء انتخاب جيمي كارتروعلى النطاق الدويل، 
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اإلسرائيلي، وزيادة الشعور بفشل -احلرب الباردة من عسكرة املنطقة، وتأجج الصراع العريب

  .األنظمة العلمانية يف املنطقة بتوفري األمن لشعوا

أحد قادة املعارضة األكثر صراحة وتطرفا يف ااهرة بالدعوة وهنا يربز اإلمام اخلميين على أنه

أعدم   ، الىت١٩٦٣، وتوالت األحداث، بدءا من انتفاضة إىل تنظيم املظاهرات والتحريض عليها

اليت  ١٩٦٤نيسان /قادا أو سجنوا، أو نفوا للخارج، وما تالها من حماولة اغتيال الشاه يف أبريل

  .بقيادة اخلميين ١٩٧٩تبقى من قادة املعارضة، وصوال إىل ثورة  وفرت للنظام العتقال ما

، هي تشخيص اآلخر، ألفكار رئيسة ثالثوأوىل اخلطاب اإلسالمي يف تلك املرحلة جل اهتمامه 

ورؤية املاضي وتفسريه على حنو بالدرجة األوىل،  شيطنة الشاه ومسانديه والغربمن خالل 

بشكل خاص، مبعىن إقامة  يل مناهض للعصرنة والتغريبجمتمع افتراضي بد، وتشكيل رومانسي

حد فاصل بني احلداثة والتغريب من جهة، واالستفادة من مجيع العلوم التطبيقية العصرية من جهة 

  .أخرى

يف بلوغ هدف طرح هوية إيران السابقة بصورة رومانسية،  وكان النجاح حليف جمموعة طهران

  .قم طرح صورة للمستقبل البديلفيما استطاعت جمموعة

، فأزاح من طريقه القوى العلمانية االنتصار لإلسالم الفقهيدان  ١٩٨٢وحبلول خريف عام 

دميقراطية "، فأسس اإلسالمويون مل يتبعوا النسخة الفقهية لإلسالممجيعا، أو أولئك الذين 

ام األصوات األفقية للتعبري عن نفسها من ومل تسمح سوى بفرصة ضئيلة متاحة أم، "عمودية

  .خالهلا

صارت األيديولوجيا اإلسالمية ترتبط وازدادت هذه الصورة وضوحا يف العقود الالحقة، عندما 

  .ارتباطا مباشرا بالسلطة وباملصاحل السياسية، وأمست أداة من أدوات التطرف والعنف السياسي

  سياسات اإلسالموية.. اجليل الثالث

، سيضع حدا للسياسات الراديكالية والثورية  بعد موت اخلميين، كان هناك اعتقاد بأن ذلك
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، بانفتاح إيران أمام علي أكرب هامشي رفسنجاين)آنذاك(خاصة مع تعهد رئيس اجلمهورية اجلديد 

  .الغرب وإشاعة أوضاع طبيعية لوالدة اجلمهورية الثانية

فما تكشف من أحداث أثبت أن وفاة اخلميين ، سوى ثالث سنواتبيد أن عمر الفرحة مل يطل 

، فظهر اجليل الثالث الذي مل تكن إال إعالنا عن رحيل حاكم كهنويت، وليس إيذانا بإنتهاء ثورة

رأى هذا ، "اإلسالموية"، يصفها املؤلف بصفة مجاعة راديكاليةإلسالمي باعتباره جاهر باخلطاب ا

  .اجليل يف الثورة ظاهرة كونية ضد اإلحلاد،ال بد من أن تتواصل حىت يقضي على التحلل والفساد

أن رفسنجاين شخصيا كان معتدال، فإن قناعاته الدينية والسياسية استندت من حيث ورغم

قيود فرضت على النزعات الفئوية ، كما برز خالل عهده احملافظ الرباغمايتب األساس إىل املذه

  .والتحزبية

قد طرد من  ليربايل من أعضاء احلكومة، حىت كان كل من يشتبه بأنه ١٩٩٢وما إن حل العام 

، وأتى بديال عنهم من هو وثيق الصلة مبعسكر خامتي، ونوري وجنف آباديمنصبه، ويف طليعتهم 

  .اليمني املتشددواملنتمني إىل تيار  احملافظني

استطاعت القوى املتطرفة حتصني نفسها وحبسب الكاتب والكتاب فإنه وابتداء من منتصف العقد 

، خلف جدران واقية، وعمل اجليل الثالث بصورة غري مباشرة على صياغة خطاب مبفرادته وبنيته

قبات للطبقة املثقفة اإليرانية، والطبقة وخلق املشكالت والع، إغالق أبواب اال العاممن شأنه 

  . الوسطى

فصار املثقفون واملفكرون يساقون يف اخلفاء إىل مقار األجهزة األمنية، وتبىن هذا اجليل سياسة 

هجرة واسعة النطاق لطبقة املثفني ، وهو ما متخض عنه اغتيال املنشقني أو الزج م يف السجن

  .واملفكرين

  سياسات االستعادة.. اجليل الرابع

فاحلوار ، ليجسد حالة تتحقق على أرض الواقع، ١٩٩٧جاء انتخاب خامتي رئيسا صيف العام 
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رت لبداية مرحلة جديدة من مراحل ، فأشوالتوافق قد حال بديلني للعنف واحلماسة الثورية

فالرئيس اجلديد حممد خامتي جاء إىل السلطة نتيجة لتحالف الفت للنظر مجع اخلطاب اإلسالمي، 

  .بني اليسار واليمني املعتدل ومنظمات اتمع املدين اإليراين

، ينتعاظم قوة اتمع املدويذكر املؤلف أنه، وعلى الصعيد الداخلي، فإن عوامل من قبيل 

املعقدة وحتديثها، قد استدعت  اهلوية اإليرانية، واالنشغال بقضية بالرفاهية املاديةواالهتمام 

حنن "املشروع الثوري املبسط القائم على ثنائية انتهاج منط من السياسات خيتلف عن ذلك 

  ".وهم

احلرب  ، واندالعمشروعات الدمقرطة وتداعيات العوملةأما على الصعيد الدويل، فقد أسهمت 

وشكلت على االرهاب، واالهتمام باملبادئ األخالقية وحقوق اإلنسان، وبروز قيم التعددية، 

  .مناخا مالئما لتصاعد األصوات الداعية إىل التحديث واحلوار والتسامح

هذا مبقاليد  حتالف أبناء اجليل الرابع، أمسك ٢٠٠٥و ١٩٩٧ويف املدة اليت امتدت بني العامني 

، واالنتخابات الرئاسية ٢٠٠٤شباط /أن كال من االنتخابات الربملانية يف فربايرالسلطة، ورغم 

  .انتكاسة هلذا التحالف فإن عجلة اإلصالح ظلت تسري، عدت ٢٠٠٥للعام 

يفضل احلوار على ويف وصفه لألصوات املعربة عن هذا اجليل يرى الكاتب أن هذا اجليل اجلديد، 

ويعرض بشكل فاعل مفهومه اخلاص، ، ة من الثقة بالذاتدرجة عاليوصار يكشف عن  البندقية،

لكل من الدين ومشروع العصرنة، وهو يقدر اإلجنازات احلديثة حق قدرها، ويسعى جاهدا للمزج 

  .بني الدين والعصرنة

  سياسات التأرجح.. اخلامتة

وكلتامها نتاج املد الثوري اإليراين، بأما استحوذتا  خامتي وأمحدي جناديصف الكاتب حقبيت 

على اهتمام األوساط السياسية اإليرانية يف حقبة ما بعد الثورة، ومع أما من حيث الظاهر 

، والتعاطي معها يران إىل العب دويل مهمحتويل إجتسدان جهدا أريد به بلوغ اهلدف عينه، أي 
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  .من خالل منظور خمتلفجبدية على املستوى العاملي، إال أن كال منهما تعامل مع هذا اهلدف 

فمقاربة خامتي تنتمي إىل جيل ما بعد تيار اإلسالموية، بينما أعلت تلك اليت تبناها أمحدي جناد من 

  .مشاغل تيار اإلسالموية وهواجسه

أكرب أعداء التقدم هم العناصر املتطرفة يف طريف اجلدال بني اإلسالم تب يف النهاية أن ويؤكد الكا

  .اختزال االثنني إىل أيديولوجيتني، وإىل أدوات لتحقيق مصاحل خاصة، نظرا إىل أما قد واحلداثة

لذي اإلسالمويني أدركوا أن العامل اإلسالمي املعاصر مل يبق ذلك العامل اإلسالمي اويضيف أن 

ينتمي إىل العصور الوسطى، وعلى حنو مماثل أدرك أنصار العلمانية أن الدين يشكل ركنا هاما من 

  .أركان اهلوية اإليرانية

وحول كيف يتيقن املرء من جناح هذا اجليل يف مسعاه، فال ينهار أمام موجة جديدة من التطرف، 

، مضيفا أن  صميم هذا املوضوعانتخاب الرئيس أمحدي جناد يفرز حالة تقع يفيرى الكاتب أن 

ينسجم مع ما  ٢٠٠٥الطريق إىل بناء احلضارة مألى بالعقبات، وأن ما حدث يف إيران عام 

شهدته البالد طوال العقدين الفائتني من تارخيها، ولكن عرب رؤية بعيدة املدى ميكن تلمس شيء 

  .من التقدم

يا، والفاشية يف إيطاليا، والشيوعية باالحتاد وكما أثبتت التجارب السابقة، سواء النازية يف أملان

، فإن عجز األيديولوجيا عن توفري األرضية الصلبية الالزمة لبناء احلضارةالسوفيايت والصني، 

.حتويل الدين إىل أيديولوجيا سيولد عجزا مماثال

  


